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ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΠΡΟΦΊΛ
Η Thesis Brokers είναι μία αμιγώς ελληνική επιχείριση με αντικείμενο την Μεσιτεία Ασφαλίσεων & την Συμβουλευτική Επιχειρήσεων, με ραγδαία αναπτυσσόμενο έργο στον εγχώριο αλλά και διεθνή (αντ)ασφαλιστικό χώρο που δραστηριοποιείται δυναμικά από το 2002. Στο πελατολόγιο μας συμπεριλαμβάνονται σημαντικά brands από τον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό
κόσμο της αγοράς της Ελλάδας. Από το 2008 διευρύναμε επιτυχώς τις εργασίες μας και σε άλλες χώρες όπως τον Καναδά, την
Αλβανία, την Ινδία αλλά και τα Βαλκάνια “τοποθετώντας” κινδύνους για λογαριασμό είτε ελληνικών εταιριών, με πολυεθνική
παρουσία, είτε ξένων εταιριών. Απο το 2005 επεκταθήκαμε στη διαμεσολάβηση στην τραπεζική και χρηματοδοτική αγορά.
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ΑΡΧΗ ΜΑΣ
είναι η στοχευμένη προσέγγιση των ασφαλιστικών αναγκών και η συμβουλευτική διαχείρισης
ρίσκου κάθε επιχείρησης-πελάτη μας, ο σχεδιασμός “tailor-made” ασφαλιστικών λύσεων, που
απαιτούν την τεχνογνωσία ενός έμπειρου Μεσίτη Ασφαλίσεων. Διατηρούμε σταθερά στελεχωμένη
την ομάδα μας και προσωπική την επικοινωνία με κάθε πελάτη, ώστε να ανταποκρινόμαστε άμεσα
και καίρια σε κάθε αίτημα του.
Μελετούμε & Προτείνουμε λύσεις
Στην Διεθνή Ασφαλιστική Αγορά όπου η απλοποίηση των εννοιών και η κατανόηση των αναγκών σας είναι η ουσία του έργου μας.
Ως Μεσίτες Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση στην Ασφάλιση Πιστώσεων και εν γένει τις Επιχειρηματικές Ασφαλίσεις, επιλέγουμε
τις φερεγγυότερες ασφαλιστικές εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό καλύπτοντας κάθε πιθανό ασφαλιστικό κίνδυνο. Οι
συνεργασίες μας με Μεσίτες του εξωτερικού και εξουσιοδοτημένους ανταποκριτές διεθνώς αναγνωρισμένων ασφαλιστών
(Lloyd’s Of London, HDI, Μunich Re, Swiss Re κ.ο.κ.), μας δίνουν την δυνατότητα να “τοποθετήσουμε” ασφαλίσεις σε οποιαδήποτε
χώρα στον κόσμο αλλά και να ασφαλίσουμε “ειδικούς” κινδύνους.
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ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1. Ασφάλιση Πιστώσεων
Η Ασφάλιση Πιστώσεων προστατεύει την επιχείρησή σας από τον κίνδυνο «μη πληρωμής» των υποχρεώσεων αγοραστή σας, από
πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Η ασφαλιστική κάλυψη σας αποζημιώνει είτε σε περίπτωση πτώχευσης ή αναγκαστικής
λύσης του οφειλέτη (Αποδεδειγμένη Αφερεγγυότητα) είτε αν δεν πληρώσει τις οφειλές του εντός του συμφωνημένου χρονικού
διαστήματος πίστωσης (Καθυστέρηση πληρωμής). Με εφόδια την πολύχρονη εμπειρία μας και την φερεγγυότητα διεθνών Ομίλων
που συνεργαζόμαστε, όπως η Εuler Hermes και η Αtradius, προσφέρουμε σύγχρονες και εξειδικευμένες λύσεις. Η εξειδίκευση μας
στην διαπραγμάτευση συμβάσεων Ασφάλισης Πιστώσεων μας καθιστά πολύτιμο συνεργάτη τόσο για τον περιορισμό του πιστωτικού
σας κινδύνου όσο και για την ανάπτυξη των πωλήσεων σας.
• Καθολική Ασφάλιση Πιστώσεων. Η συνολική ασφάλιση του επί πιστώσει κύκλου εργασιών μιας επιχείρησης.
•	Επιλεκτική Ασφάλιση Πιστώσεων. Η ασφάλιση συγκεκριμένου «καναλιού» πωλήσεων μίας εταιρίας
ή επιλογής μόνο των εγχώριων πωλήσεών τους ή μόνο των εξαγωγών του.
• Single Risk. Ασφάλιση μεμονωμένου αγοραστή.
• Special Risk. Ασφάλιση project με μακροπρόθεσμη πίστωση ή ιδιαιτερότητα στον τρόπο είσπραξης.

Ιδιαίτερα Σημεία
•	Ανάπτυξη των συνεργασιών σας με
«υγιές» πελατολόγιο και πρόληψη
κινδύνων μέσου των εμπεριστατωμένων πληροφοριών αξιολόγησης που
διαθέτουν οι ασφαλιστές Πιστώσεων
•	Οργάνωση και εξορθολογισμός του
πιστωτικού ελέγχου και της εμπορικής σας πολιτικής
•	Βελτίωση της αξιολόγησης από προμηθευτές, credit rating agencies και
χρηματοιοκονομικούς οργανισμούς,
άρα ενίσχυση της πιστοληπτικής
ικανότητας της εταιρίας σας.
•	Διευκόλυνση χρηματοδότησης από
τράπεζες. Η Σύμβαση είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθεί σαν επιπρόσθετη
εγγύηση στην περίπτωση χρηματοδότησης από Πιστωτικό Ίδρυμα, με
την απλή και ανέξοδη εκχώρηση της
αποζημίωσης
•	Βελτίωση της εικόνας της ασφαλισμένης εταιρίας στο Χρηματιστήριο.
Η Ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί
σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση μιας επιχείρησης, όσον αφορά
στη διαδικασία εισαγωγής της στη
Χρηματιστηριακή αγορά καθώς και
στη μετέπειτα αξιολόγησή της.
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2. Ασφάλιση Προκαταβολής Εισαγωγών
Προστατεύει την επιχείρηση σας από τον κίνδυνο να χάσετε προκαταβληθέν ποσό σε προμηθευτή σας για παραγγελία σας , που είτε για
λόγους αποδεδειγμένης αδυναμίας του (embargo, χρεωκοπία, καταστροφικού κινδύνου, απαγόρευση εξαγωγών, πολιτικού κινδύνου)
είτε ανυπαίτιας καθυστέρησης του, δεν παρέδωσε τα εμπορεύματα ή τις Α’ ύλες ως συμφωνήθηκε.
3. Ασφάλιση Εγγυήσεων
Μέσω της έκδοσης εγγυητικών επιστολών απο ασφαλιστικές εταιρείες δύναται μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους σκοπούς της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυξάνοντας την πιστοδοτική ικανότητα, χωρίς δέσμευση του ενεργητικού της επιχείρησης.Παρέχεται πλήρης
γκάμα εγγυήσεων όπως Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών, Καλής Πληρωμής, Συμμετοχής, Καλής Εκτέλεσης, Συντήρησης, κ.ο.κ.
4. Νομική Διεκδίκηση Επισφαλών Απαιτήσεων
Διεκδικήστε τις εισπράξεις των πωλήσεων σας με χαμηλό κόστος και εγγυημένο κέρδος αξιοποιώντας:
• την τεχνογνωσία των εξειδικευμένων νομικών συμβούλων στα θέματα των επισφαλών απαιτήσεων
• την πανελλαδική διασπορά των συνεργαζόμενων νομικών και δικαστικών επιμελητών
• εγγυημένη τελεσιδίκηση των επισφαλειών σας με ελάχιστο κέρδος σας την έκπτωση φορολόγησης τους
Σε συνεργασία με τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρίες Νομικής Κάλυψης, αναλαμβάνουμε τη διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σας
από ενοχικές συμβάσεις (ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια, συμφωνητικά κλπ)
Έχοντας υπό την ευθύνη μας τη διοικητική παρακολούθηση των εξελίξεων των υποθέσεών σας και την μηνιαία έγγραφη ενημέρωσή
σας για την πορεία τους, η ασφάλιση καλύπτει πλήρως τα έξοδα (δικαστικά- δικηγόρων - δικαστικών επιμελητών - εκτελεστικά) έως
την πλήρη είσπραξη της απαίτησης.
Ιδιαίτερα Σημεία
• Τόκοι και κεφάλαιο απαίτησης αποδίδονται πλήρως στον ασφαλισμένο
• Δυνατότητα ανάληψης και ήδη ληξιπρόθεσμων οφειλών (προσυμβατικά)
• Ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για μεγάλες απαιτήσεις από έναν οφειλέτη (άνω των 20.000€)
5. Εξώδικος Συμβιβασμός Απαιτήσεων και Διαφορών
Καλύπτει τον εξώδικο συμβιβασμό κάθε οικονομικής διαφοράς της επιχείρησης σας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα με στόχο την «φιλική»
επίλυση της διαφοράς και την επανείσπραξη της απαίτησης σας, από εξειδικευμένο νομικό τμήμα της ασφαλιστικής. Με το συγκεκριμένο
πρόγραμμα το κόστος επανείσπραξης για την εταιρεία σας ελαχιστοποιείται αρχικά και μόνο για τις περιπτώσεις στις οποίες θα επιτευχθεί
είσπραξη επιβαρύνεστε με επιπλέον κόστος.
Οφέλη Εξώδικης Επίλυσης
• Ταχύτατη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων
• Εξοικονόμηση χρημάτων και πολύτιμου χρόνου
• Αισθητή βελτίωση Χρηματοροών και ρευστότητας
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
1. Ομαδικό Συμβόλαιο Ασφάλισης Προσωπικού
Οι σημερινές κοινωνικοιοκονομικές συνθήκες καθιστούν τα Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης (Υγείας/Ατυχημάτων ή Συντάξεως)
μια εξαιρετική λύση με πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για την ίδια την εταιρία, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της.
Οφέλη για την ασφαλισμένη εταιρία
•	Ανταμοιβή χωρίς προσαυξήσεις (πχ εισφορές)
• Πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας για την προσέλκυση στελεχών
• Κίνητρο παραγωγικότητας των εργαζομένων
•	Τα ασφάλιστρα εκπίπτουν απο τα ακαθάριστα έσοδα
έως 1.500€ / ανά εργαζόμενο.

Οφέλη για τους εργαζόμενους
• Συμπληρώνει τις παροχές του Κοινωνικού Φορέα,
• Προστασία από συνέπειες απρόβλεπτων γεγονότων.
• Μείωση του κόστους ιδιωτικής ασφάλισής τους
• Μη φορολογική επιβάρυνση (δεν αποτελεί παροχή σε είδος).

Η εμπειρία μας στην δόμηση και διαχείριση Ομαδικών ασφαλίσεων Προσωπικού μπορεί να συμβάλει αισθητά στην επίτευξη
πλεονεκτικών όρων ασφάλισης (πχ. κόστος ασφάλισης, Non medical ένταξη, ορθή κατηγοριοποίηση ομάδων-παροχών, ελευθερία
στην επιλογή παρόχου υγείας, κ.α.), στην προσωπική εξυπηρέτηση των εργαζομένων και την βελτίωση του αποτελέσματος που
συντελεί ξεκάθαρα στην διατήρηση του συμβολαίου και την μείωση του κόστους αυτού. Προσφέρουμε επίσης προγράμματα ασφάλισης
προαιρετικής ένταξης με ίδια συμμετοχή (μερική ή ολική) του εργαζόμενου στο κόστος ασφάλισής του ή/και της οικογένειας του.

2. Περιουσιακά Στοιχεία (Κτήριο - Εξοπλισμός - Εμπορεύματα)
Η Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ποικίλει και είναι ανάλογη της φύσης της επιχείρησης. Έναντι ασφαλίστρου, το οποίο
εκπίπτει πλήρως ως δαπάνη, εξασφαλίζουμε την βιωσιμότητα της επιχείρησης έναντι των καθημερινών κινδύνων που είναι
εκτεθειμένη. Ασφαλίζουμε τις Κτηριακές Εγκαταστάσεις, τις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο κτίριο, τον πάγιο εξοπλισμό που
έχει η προς ασφάλιση επιχείρηση και τα εμπορεύματα ή τις πρώτες ύλες. Η ασφάλιση περιουσίας δύναται να δομηθεί σε βάση
«Κατά Παντός Κινδύνου» (ALL RISK) ή «Κατονομαζομένων Κινδύνων» (ΝAMED PERILS).
3. Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών Διοίκησης
Προστατεύει τους διευθυντές και τα στελέχη της εταιρίας έναντι απαιτήσεων τρίτων (πελάτες, προμηθευτές, επίσημες αρχές) αλλά
και εργαζομένων ή μετόχων, εξαιτίας λαθών ή παραλείψεων κατά την άσκηση των διοικητικών και διαχειριστικών καθηκόντων
τους, με εξαίρεση τον δόλο. Η κάλυψη μπορεί να επεκτείνεται στην προστασία και της ευθύνης του νομικού προσώπου-εταιρίας
για τα λάθη ή τις παραλείψεις των στελεχών της. Ειδικότερα, μπορεί να καλύψει αξιώσεις:
Από μετόχους για:
•	κακή διαχείριση, λάθη και
παραλείψεις
•	αναίτια έξοδα
•	παράβαση καθήκοντος
•	παραπλάνηση (π.χ. περιπτώσεις
δημιουργικής λογιστικής)
• παραβίαση του καταστατικού
της Εταιρίας

Από τρίτους για:
•	τη μη τήρηση συμφωνιών ή παράβαση
σύμβασης
•	παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας
•	ανθασμένη απεικόνιση οικονομικών
στοιχείων
•	εκμετάλλευση «ευαίσθητων»
εμπορικών πληροφοριών

Από υπαλλήλους για:
•	παράνομη καταγγελία σύμβασης
εργασίας (απόλυση)
• προσβολή της προσωπικότητας
•	παράβαση κανονισμών εργασίας ή
όρων σύμβασης εργασίας
• μεροληψία (διακριτική μεταχείριση)
• στέρηση αυξήσεων και προαγωγών
• σεξουαλική παρενόχληση
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4. Cyber Insurance (Κλοπής Προσωπικών Δεδομένων και Κινδύνων Κυβερνοχώρου)
Παρέχει προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, την διαρροή ή απώλεια -ηλεκτρονικά
αποθηκευμένων ή στο φυσικό της αρχείο- δεδομένων που διαχειρίζεται η ασφαλισμένη επιχείρηση. Μία τέτοια διαρροή
μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρές οικονομικές απώλειες και κυρώσεις, καθώς και διακινδύνευση της εταιρικής φήμης.
Για την αντιμετώπιση των συνεπειών προσφέρουμε προγράμματα που περιλαμβάνουν τόσο την ασφάλιση όσο και την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες που ανταποκρίνοινται άμεσα και συμβάλουν στην επιλογή και εφαρμογή
των βέλτιστων δράσεων, περιορίζοντας τις συνέπειες. Η αυστηρότητα του νομικού πλαισίου και των σχετικών Ευρωπαϊκών
Οδηγιών (General Data Protection Regulation - GDPR) καθιστούν την ασφάλιση μοναδικό σύμμαχο κάθε επιχείρησης.
Η ασφάλιση ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη για
•
•
•
•
•
•

Απαιτήσεις τρίτων (Αστική ευθύνη από Παραβίαση Ασφαλείας ή Δεδομένων)
Κόστη Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Παραβιάσεων
Διοικητικές Κυρώσεις (πρόστιμα & κόστη ενεργειών γνωστοποίησης)
Απώλεια εσόδων από Διακοπή Λειτουργίας Εταιρικού δικτύου λόγω Κυβερνοεπίθεσης
Νομική ευθύνη περιεχομένου εταιρικού ιστότοπου
Κυβερνοεκβιασμό και λύτρα

5. Μηχανικές Βλάβες
Πολλές επιχειρήσεις βασίζονται σε μεγάλο ποσοστό στο μηχανολογικό εξοπλισμό τους για την παραγωγή των προϊόντων τους.
Όσο πιο εξειδικευμένος και τεχνολογικά προηγμένος είναι αυτός ο εξοπλισμός τόσο και μεγαλύτερη είναι η αξία του. Δεν παύει
όμως να υπάρχει ο κίνδυνος μιας μηχανικής βλάβης η οποία έχει μεγάλο κόστος σε μία σύγχρονη επιχείρηση. Η ασφάλεια
μηχανικών βλαβών απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εξασφαλιστούν σε περίπτωση μίας απρόβλεπτης βλάβης των μηχανημάτων
τους όπως είναι μηχανουργία, βιομηχανίες, κλωστοϋφαντουργίες, χαρτοβιομηχανίες, εργαστήρια κτλ.
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6. Μεταφορές
Σε μια χώρα όπου ιστορικά και λόγω γεωγραφικής θέσης, στηρίζεται αλλά και αναπτύσσει το διακομιστικό εμπόριο, μελετούμε
και προτείνουμε συμβάσεις εξασφάλισης είτε μεμονομένης φόρτωσης, είτε προσυμφωνίας ασφάλισης του συνόλου των
ετήσιων μεταφορών μιας επιχείρησης (block policy - open cover).
7. Διακοπή Εργασιών (Απώλεια Μικτού Κέρδους)
Η ασφάλιση οικονομικών απωλειών είναι μια απαραίτητη κάλυψη για κάθε επιχείρηση που θέλει να εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητά της, σε περίπτωση επέλευσης καταστροφικού κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά, σεισμό, κτλ) και την απρόσκοπτη
συνέχιση της δραστηριότητάς της κατόπιν αυτού. Η οικονομική μελέτη που εκπονούμε προσδιορίζει το ποσό των παγίων
εξόδων, καθώς και των καθαρών κερδών που καλείται να διασφαλίσει η επιχείρηση, σε περίπτωη διακοπής των εργασιών της.
8. Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
9. Αστικής Ευθύνης
10. Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
11. Αστικής Ευθύνης Προϊόντος
12. Περιβαλλοντικής Ευθύνης
13. Χρημάτων - Χρηματοκιβωτίου
και πολλές ακόμη εξειδικευμένες ασφαλίσεις!
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία έχοντας πολυετή πείρα στον κλάδο των τεχνικών ασφαλίσεων. Το χαρτοφυλάκιο
τεχνικών ασφαλίσεων της εταιρίας μας συμπεριλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής και άλλα κτιριακά, ενεργειακά, και
μηχανολογικά έργα.
Με την ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Τεχνικών Έργων ο ασφαλισμένος καλύπτεται για τις ξαφνικές και αιφνίδιες
ζημιές που θα συμβούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων Πολιτικού Μηχανικού (π.χ. οικοδομές, οδοποιίες, έργα
ύδρευσης-αποχέτευσης κ.α.) ή έργων Συναρμολόγησης (π.χ. μεταλλικά κτίρια, μηχανήματα παραγωγής κ.α.) από αιφνίδια
και απρόβλεπτη αιτία.
Παράλληλα παρέχεται κάλυψη τόσο για τις υλικές ζημιές στο ίδιο το έργο από αιτίες όπως ενδεικτικά είναι η πυρκαγιά,
οι θεομηνίες και ο σεισμός, όσο και για την Αστική σας Ευθύνη έναντι Τρίτων για ατυχήματα που θα συμβούν σε
αυτούς από αμελείς πράξεις ή παραλείψεις του ασφαλισμένου σας ή / και των προσώπων που έχει στην υπηρεσία του.
Συμπληρωματικά μπορεί να καλυφθεί και η Εργοδοτική Ευθύνη.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΠΕΛΑΤΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕULER HERMES
ATRADIUS
AXA
ALLIANZ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
AIG EUROPE LIMITED
Ανταποκριτές LLOYD’S (CROMAR LTD, MATRIX, KARAVIAS)
GENERALI
GERLING HDI
INTERAMERICAN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
DAS HELLAS
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ΕRGO
ERB EUROLIFE
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ
PRIME
METLIFE

Μεγάλοι πελάτες
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SINGULAR LOGIC Α.Ε.
TOTAL HELLAS
EUROFILM ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε.
ΛΑΒΔΑΣ Α.Ε.
EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.
APIVITA Α.Ε.
ΓΚΑΤΕΝΙΟ Δ.Σ. & ΥΙΟΣ Α.Ε.
CD MEDIA S.E.
ALFA ALFA ENERGY A.E. (ΕSΗΑ)
GAP PHARMACEUTICALS S.A.
ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
COMLINE A.E.
FALCON Α.Ε.
ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε.
REZOS BRANDS Α.Ε.
ΦΩΤΟΝΙ Α.Ε.
APELLA A.E.
OSCAR ΣΟΚΟΛ/ΠΟΙΑ A.E.
ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.
DICHEM CHEMICALS Α.Ε.
ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΠΗΛΙΟ ΠΑΓΩΤΑ)
ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε.
ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΡΝΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΕΤΜΕΡ Α.Ε.
UNISOFT A.E.
JANNEC Α.Ε.
ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε.

… και αρκετές ακόμη επιχειρήσεις που μας
εμπιστεύονται καθημερινά.
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EIΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Η συμβολή της THESIS BROKERS ήταν καθοριστι-

Η Thesis Brokers διαθέτει μια μεγάλη και ευέλικτη

Η THESIS BROKERS και προσωπικά ο

κή ώστε να λάβουμε την απόφαση για την ασφάλιση

γκάμα υπηρεσιών και προϊόντων που καλύπτει πλήρως

Δ/ντής της έχει επιδείξει πραγματική

των πιστώσεών μας, στην επιλογή του καταλληλό-

τις ανάγκες της εταιρείας μας και θα την συστήναμε

ζέση για την επίτευξη των στόχων

τερου συνεργάτη - ασφαλιστή και την επιτυχή, για

ανεπιφύλακτα. Χαίρομαι που σε αυτές τις δύσκολες

της εταιρείας μας, τόσο κατά την

όλους, σύναψη του σχετικού συμβολαίου. Η THESIS

εποχές, έχω την δυνατότητα να συνεργάζομαι με ανθρώ-

παρουσίαση όσο και κατά τη σύνταξη

BROKERS μας μετέδωσε την τεχνογνωσία για την

πους όπως τα στελέχη σας που μου παρέχουν ασφάλεια.

και υπογραφή του συμβολαίου της

άρτια παρακολούθηση του συμβολαίου, διατηρώ-

Χάρης Λαμπρίδης - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

εταιρείας μας. Θα χαιρόμαστε ιδιαίτερα

ντας η ίδια την εποπτεία της όλης διαδικασίας.

να τους συστήσουμε σε οποιαδήποτε

Δ. Καλογερόπουλος - Μέλος Δ.Σ.

ανάλογη εταιρεία.
Α.Μούστος - CEO

Οι αναλυτικές διευκρινίσεις & κατευθύνσεις του με-

Σε όλο το διάστημα της συνεργασίας

σίτη μας THESIS BROKERS βοήθησαν ώστε να ορ-

μας, η Thesis Brokers έχει ενεργήσει

γανώσουμε σημαντικά θέματα που αφορούν τα πε-

με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα,

Με την εταιρία Τhesis Brokers συνεργαζόμαστε σε

ριουσιακά στοιχεία και την πιστωτική πολιτική της

παρέχοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

ασφάλεια πιστώσεων και περιουσιακών στοιχείων

επιχείρησης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπη-

Το ευρύ φάσμα γνώσεων των στελεχών

της εταιρίας μας. Αμεσότητα, ακρίβεια στα λεγόμενα,

ρέτηση & κάλυψή μας από τα αντίστοιχα ασφαλιστή-

της, σε συνδυασμό με την ικανότητα να

ενδελεχή έρευνα της αγοράς, παρουσίαση λεπτομερώς

ρια συμβόλαια. Πλέον γνωρίζουμε απόλυτα τους κιν-

διαχειρίζονται με ευελιξία και υπευ-

των προτάσεων και προάσπιση των συμφερόντων του

δύνους που διατρέχουμε & παράλληλα τις αντίστοιχες

θυνότητα τις σύνθετες και πολύπλοκες

πελάτη τους, είναι τα κύρια σημεία που χαρακτηρίζουν

καλύψεις που μάς παρέχετε ανά περίπτωση. Ευελπι-

εταιρικές απαιτήσεις, καθιστούν την

την εν λόγω μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων. Συστήνουμε

στούμε να συνεχίσουμε την άψογη συνεργασία μας σε

Thesis Brokers, ένα πολύτιμο συνεργά-

ανεπιφύλακτα σε κάθε ενδιαφερόμενο να συνεργαστεί

βάθος χρόνου.

τη για την εταιρεία μας.

με την Thesis Brokers.

Χρυσούλα Χατζηγιαννάκη - CEO

Δημήτρης Φωτόπουλος - Γενικός Διευθυντής

Αναστάσιος Φυλακτίδης - Μέλος Δ.Σ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή
μας Thesis Brokers για το ενδιαφέρον και τη μέριμνά σας σχετικά με την
αποζημίωση της εταιρείας μας μετά από πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις
της παραγωγής μας. Καθοριστική υπήρξε - από αρχής- η συμβολή σας
για την ορθή υλοποίηση της ασφάλισης των εγκαταστάσεών μας αλλά και
πολύτιμη όσον αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας και την δικαιό-

Η συνεργασία μας με την THESIS ξεκίνησε με την

τερη αποζημίωσή μας για τις ζημιές που προκλήθηκαν. Η ανθρώπινη

ασφάλιση πιστώσεων. Με την σημαντική τους συμμε-

εξυπηρέτηση, η άψογη συνεργασία και το προσωπικό ενδιαφέρον των

τοχή και κατεύθυνση διαμορφώσαμε μια πρόταση που

στελεχών σας, και τελικώς η αποζημίωση, μάς έφερε ακόμα πιο κοντά

επιδρά θετικά στην συστηματική & αποτελεσματική

στο στόχο μας, ήτοι να αφήσουμε αυτό το ατύχημα οριστικά πίσω μας με

διαχείριση των πλαφόν των πελατών μας, βελτίωσε

τις μικρότερες δυνατές συνέπειες στη παραγωγή αλλά και την ψυχολογία

την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας

όλων όσων εργαζόμαστε για την ΠΡΟΧΗΜΙΚΗ - ΜΠΕΛΛΑΣ Γ. & Δ.Ο.Ε.

και συνέβαλε σημαντικά στην αύξηση του τζίρου μας.

Μπέλλας Δημήτριος - Μέτοχος

Κώστας Αγραφιώτης - Γενικός Διευθυντής

THESIS BROKERS COMPANY PROFILE

20/21

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
(υποχρεωτική ενημέρωση εκ του άρθρου 11 Π.Δ. 190/1996)
Διακριτικός τίτλος: THESIS BROKERS
Ιδιότητα διαμεσολαβητή: ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δραστηριότητα: Ασφάλιση | Ασφάλιση Μεγάλων Κινδύνων* | Αντασφάλιση*
Αρ. Μητρώου Ε.Ε.Α: 220463, Αρ. Ειδικού Μητρώου: 304

Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, με οποιοδήποτε ποσοστό σε ψήφους ή μετοχικό κεφάλαιο ασφαλιστικής εταιρείας,
ούτε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία μετέχει, έμμεσα ή άμεσα, στην επιχείρηση του. Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων παρέχει συμβουλές βάσει αμερόληπτης
ανάλυσης, διερευνώντας και προσφέροντας σε κάθε υποψήφιο ασφαλισμένο ή πελάτη, αναλόγως την φύση του κινδύνου προς ασφάλιση, επαρκή αριθμό
προτάσεων ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά. Η αξιολόγηση των προσφορών από τον ως άνω διαμεσολαβητή γίνεται αποκλειστικά με
επαγγελματικά κριτήρια και αμερολήπτως. Ο ως άνω ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δεν παρέχει συμβουλές σχετικά με προϊόντα, ούτε διαμεσολαβεί για την
σύναψη ασφαλιστηρίων συμβολαίων που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις καθώς δεν κατέχει πιστοποίηση δια αυτό.
Ως Μεσίτης Ασφαλίσεων δεν δεσμεύεται συμβατικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο σε αποκλειστική συνεργασία με οποιαδήποτε ασφαλιστική επιχείρηση και
ενεργεί πάντα, κατ’ εντολή του ασφαλισμένου, χωρίς να δεσμεύεται για την επιλογή της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης, καθώς απολαμβάνει
νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας έναντι των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Για πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων
του Π.Δ.190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Εποπτείας
Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τραπέζης της Ελλάδος (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/deia/consumerprotection.aspx) ή στο Συνήγορο του Καταναλωτή
(grammateia@synigoroskatanaloti.gr τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458), χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητά σας να
προβείτε σε εξώδικη επίλυση της διαφοράς ενώπιον άλλων δικαιοδοτικών οργάνων.

*(απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής πληροφοριών αρθρου 11, παρ 1,2 και 3 ΠΔ 190/2006)

42, Zoodochou Pigis
Chalandri, 152 31

E info@e-thesis.gr
W www.e-thesis.gr

T +30 210 29 31 009
F +30 210 29 31 700

